
 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 
Departamento de Computação (DECOM – ICEB) 
Disciplina: BCC202 - Estruturas de Dados I 
Professores: Túlio Toffolo (www.toffolo.com.br)  
                       Reinaldo Fortes (reifortes@iceb.ufop.br) 

 
 

 

 
BCC202 – Prática 07-08 Data: 19/06/2013 Página 1 de 3 

 

Aula Prática 07-08 
 

Recursividade 
 

 

Questão 01 
Entregar no moodle até as 23h55 de hoje, dia 19/06/2013. 

 
O problema conhecido como Torre de Hanói consiste em transferir, com o menor número de 
movimentos, a torre composta por N discos do pino A (origem) para o pino C (destino), utilizando 
o pino B como auxiliar. Somente um disco pode ser movimentado de cada vez e um disco não 
pode ser colocado sobre outro disco de menor diâmetro. 
 

 
 
Solução: Transferir a torre com N-1 discos de A para B, mover o maior disco de A para C e 
transferir a torre com N-1 discos de B para C. Como a transferência da torre com N-1 discos não é 
uma operação possível de ser executada, ela deverá ser reduzida sucessivamente até 
transformar-se no movimento de um único disco. 
 

 
 

Implemente este algoritmo. 
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Entrada: 
A entrada consiste de apenas um número inteiro, indicando o número de discos. 
 
Saída: 
Em cada linha da saída, os movimentos devem ser descritos, indicando a pilha de origem seguida 
da de destino. No final, seu programa deve imprimir o número de movimentos de discos.  
 

Exemplos de Entrada Exemplos de Saída 

2 1 2 
1 3 
2 3 
3 

3 1 3 
1 2 
3 2 
1 3 
2 1 
2 3 
1 3 
7 

 
Regras para entrega no moodle: 
verifique se seu programa compila e executa na linha de comando antes de efetuar a entrega. 
Quando o resultado for correto, entregue um arquivo .ZIP com seu nome, sobrenome e o número 
da questão (exemplo: tulio-toffolo-01.zip). O arquivo deve conter os arquivos .c, .h e um arquivo 
.txt contendo a complexidade assintótica (note que o algoritmo possui pior caso = melhor caso = 
caso médio). Exemplo do arquivo .txt (com dados fictícios): 
 
f(n) = O(7^n) 
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Questão 02 
Entregar no moodle até as 23h55 do dia 21/06/2013, sexta-feira. 

 
Faca um programa que preenche um vetor de x elementos inteiros (x definido pelo usuário), 
imprima o conteúdo deste vetor, e que também imprima o resultado do somatório dos elementos 
deste vetor, calculado por uma função recursiva. 
 
Entrada: 
A entrada começa com o número N de casos de testes. Nas N linhas seguintes, o primeiro inteiro 
indica o tamanho do vetor, n, enquanto os n inteiros seguintes representam os valores do vetor. 
 
Saída: 
Seu programa deve imprimir, em cada linha da saída, o somatório, seguido do número de 
elementos no vetor e do conteúdo deste em cada caso de teste.  
 
Todas as funções devem ser recursivas. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

2 
2 2 4 
5 2 4 6 8 10 

6 2 2 4 
30 5 2 4 6 8 10 

 
Regras para entrega no moodle: 
verifique se seu programa compila e executa na linha de comando antes de efetuar a entrega. 
Quando o resultado for correto, entregue um arquivo .ZIP com seu nome, sobrenome e o número 
da questão (exemplo: tulio-toffolo-02.zip). O arquivo deve conter os arquivos .c, .h e um arquivo 
.txt contendo a complexidade assintótica para tempo e espaço (note que o algoritmo possui pior 
caso = melhor caso = caso médio). Exemplo do arquivo .txt (com dados fictícios): 
 
Tempo: 
f(n) = O(n^3) 
 
Espaço: 
f(n) = O(n^3) 
 
 


